Kajo kutsuu Kipinöitä!
Kajo on Suomen Partiolaisten järjestämä kansallinen partioleiri, joka toivottaa tervetulleeksi kaikki
Suomen partiolaiset sekä myös kansainväliset vieraat ja ei-vielä-partiolaiset. Kajolle kerääntyy siis
yhteen tuhansittain partiolaisia ympäri Suomen.
Finnjamboree-leirit ovat Suomen suurimpia partioleirejä ja niitä järjestetään 6 vuoden välein. Kajon
edeltäjälle Roihulle osallistuikin yli 17 000 henkilöä. Ensi kesänä on seuraava mahdollisuus olla
mukana tässä unohtumattomassa partioelämyksessä luomassa muistoja loppuelämäksi!
Mukaan voivat ilmoittautua kaikki tarpojat ja sitä vanhemmat partiolaiset. Joutjärven Kipinöistä
nuorimmat leirille lähtijät ovat tällä hetkellä tarpojaryhmään kuuluvat tai jouluna tarpojiin siirtyvät
partiolaiset.

Missä ja milloin?
Kajo järjestetään Evon leirialueella, lähellä Hämeenlinnaa. Partiolaiset majoittuvat Kajolla yhdessä
lippukuntansa kanssa leirilippukunnissa.
Leirille lähdetään perjantaina 15.7. ja kotiin palataan lauantaina 23.7. Viikkoon mahtuu muun
muassa ohjelmalaaksoja, kahviloita, uusia kavereita sekä suuret avajaiset ja päättäjäiset, joissa koko
leiri kokoontuu yhteen nauttimaan kesäillasta.

Miten pääsen mukaan?
Kajon ilmoittautuminen on auki 1.12.2021-2.2.2022 ja ilmoittautuminen tapahtuu Kuksassa.
Alaikäisen osallistujan ilmoittautumisen tekee huoltaja. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta löytyy
Kajon nettisivuilta: https://kajo2022.fi/osallistujille/ilmoittautuminen/.

Leirin osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Leirin hinta on 250 euroa kokoaikaisilta osallistujilta. Lippukunta tukee kaikkia koko ajaksi leirille
lähteviä Kipinöitä 60 euron summalla, joten lopulliseksi kustannukseksi jää 190 euroa.
Leirimaksu kattaa mm. ohjelman, ruuan, infrastruktuurin kuten suihkut, saunat ja huussit sekä
leirisairaalan, ensiavun ja palokunnan.
Lippukunnan tuki haetaan ilmoittautumisen jälkeen kulukorvauslomakkeen kautta, jota varten
tarvitaan kuitti maksusta. Ohjeet kulukorvauslomakkeen tekemiseen löytyy nettisivuilta, otsikon
Kululaskulomakkeet alta: https://www.kipinat.fi/johtajille/.

Leirimaksuun voi myös hakea stipendiä ilmoittautumisen yhteydessä taloudellisin ja sosiaalisin
perustein joko koko leirimaksuun tai vain osaan maksusta. Stipendiä ei voi hakea enää jälkikäteen,
vaan se täytyy tehdä ilmoittautuessa!

Ilmoittautumiseen liittyvistä peruutusehdoista löydät tietoa Kajon verkkosivuilta:
https://kajo2022.fi/osallistujille/ilmoittautuminen/peruutusehdot/. Ehtoihin kannattaa tutustua
etenkin, jos aiot hakea stipendiä tai jos kesätöistä johtuva mahdollinen osallistumisen este
mietityttää.

Toivottavasti Kipinöitä lähtee sankoin joukoin mukaan tähän ensi kesän huikeimpaan
partiotapahtumaan!

Lisätietoja
Yleistä lisätietoa sekä ajankohtaisimmat päivitykset löydät Kajon verkkosivuilta www.kajo2022.fi.
Kaikki leirille lähtevät tulevat saamaan kattavaa lisätietoa vielä lähempänä leiriä.
Kysymyksiä voi esittää lippukuntamme Kajo-yhteyshenkilölle eli Kajarille:
Hilma Mutanen, hilma.mutanen@gmail.com

